
SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

JEGYZ KÖNYVE

A 2013. évi szeptember hónap 30. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésr l

JEGYZ KÖNYV

Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák, Pet fi út 31.
Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. szeptember hó 30. napján
megtartott rendkívüli, nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester

Cselovszki László képvisel

Kulikné Bányász Erzsébet képvisel

Novák Lajos képvisel

Mikus Kinga jegyz i asszisztens

A lakosság és a meghívottak részér l a jelenléti íven szerepl knek megfelel en.

Távol maradt :

Baranyi Gusztáv alpolgármester

Lukács Gyula alpolgármester

Micsutka Attila képvisel

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képvisel -testület
határozatképes, mivel a 7 f l 4 f  jelen van.

A jegyz könyv vezetésére felkéri Mikus Kinga jegyz i asszisztenst, illetve javaslatot tesz a
hitelesít  személyére, Kulikné Bányász Erzsébet képvisel  személyében.

A Képvisel -testület a jegyz könyvvezet  és a hitelesít  személyét 4 igen szavazattal
elfogadja.



A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra, a meghívóban szerepl knek megfelel en
a kiegészítésekkel együtt.

A képvisel -testület az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint
fogadja el:

1./ Feldmár Intézet programjavaslata

2./ ÉRV. Zrt.-ben részesedés megszerzés

3./ M vel dési Ház tet szerkezetének karbantartása

4./ H sök terén elhelyezked  ingatlannal kapcsolatos észrevétel

5./ Pásztói Rend rkapitányság által szervezett fórum

6./ Lakossági kérelmek – zárt ülés

1./ Feldmár Intézet programjavaslata

Büky András Barnabás a Feldmár Intézet stratégiai igazgatója ismerteti a programjavaslatot
az el terjesztésnek megfelel en. Az el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi.

Kómár Jánosné : Volt egy két napos rendezvény a településen, ahol a Feldmár Intézet
aktivistái voltak jelen. Ott volt egy programtervezési rész is. Azzal kapcsolatban szeretnénk
néhány dolgot megtudni, hogy mire jutottak Szirák tekintetében.

Büky András Barnabás : Amit biztosan meg tudunk ígérni, hogy 2014.-ben létrehozunk a
településen egy nyári egyetemet, illetve nyitottak vagyunk bármire. Benne lennénk abban is,
hogy létrehozunk egy testületet, ahol rendszeresen megbeszéljük, hogy milyen programokra
van szüksége a településnek és azt hogyan tudjuk beilleszteni a mi elképzeléseinkbe. Készen
állunk arra is, hogy akár 3 hetente szervezzünk olyan programokat, ami hasznos lehet a
településnek is és az intézetnek is.

Novák Lajos : Engem az érdekelne, hogy miért pont Szirákra gondoltak a B terv
megvalósításánál?

Dr. Budai István : A Balassagyarmati Börtön és Fegyház parancsnoka vagyok. A bentlakók
közül sajnos nagyon sokan Szirák, Kálló, Jobbágyi és környékér l származó elítéltek. Évek
óta azért küzdünk, hogy a b nmegel zést javítsuk. Így találtunk erre a településre, de kellett
hozzá egy befogadó képes polgármester, aki elfogadja azt, hogy nem elítélteket szeretnénk a
településre hozni, hanem azokon szeretnénk segíteni, akik valóban szeretnének megjavulni, és
ezzel esélyt teremtsünk nekik. Olyan programokat szeretnénk adni a falunak, amik segítik és
építik a települést és olyan szellemi potenciált hozunk Szirákra, amire mindig szükség van.



Kulikné Bányász Erzsébet : Nagyon jónak tartom a programokat, de ez többnyire csak
romáknak szól. Mi lesz a többi helybéli emberrel? ket, hogy tudjuk majd elcsalni ezekre a
rendezvényre? Én nem szeretném ezeket az embereket sem kihagyni.

Büky András Barnabás : Valóban aránytalanul jobban koncentráltunk eddig a romákra. Laci
már konzultált az evangélikus lelkésszel, hogy hogyan lehetne a magyar lakosságot is
el remozdítani. Igazából várjuk az ötleteket, mert nyitottak vagyunk ezekre a dolgokra.

Kómár Jánosné : A magyar lakosságnak arra lenne szüksége, hogy egy kicsit felrázzuk ket és
együttm köd vé váljanak, hiszen err l is szól a program, hogy a magyar és roma lakosság
együttélését er sítsük és segítsük. Olyan programokat kellene szervezni, ahol együtt
tevékenykedhet a két népcsoport, mint pl. régen a temet  takarítás.

Novák Lajos : Szerintem a félelmet kell ki zni valahogyan. A lényeg az lenne, hogy mindenki
nyitott legyen a másik felé. Én felajánlom a segítségemet a sport programok szervezésében.

Tóth László : Kicsit ijeszt  lehet, hogy b nöz ket telepítenek ide, de ezek az emberek hosszas
munka után kerülnek a programba. Igazából nem b nöz k idetelepítésér l van szó, hanem
azoknak az embereknek, akik új életet szeretnének kezdeni és nem akarnak visszaes k lenni,
lehet séget teremtsünk.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta :

188/2013.(IX.30.) számú határozat

a Feldmár Intézet programjavaslatáról

1./Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Feldmár Intézet B
Terv nev  programjavaslatát támogatja és elfogadja azt.

2./ Szívesen fogadja a Feldmár Intézetet és támogatja az általuk szervezett programokat.

3./ Tóth László és családja részére 2014. szeptember-ig szolgálati lakást biztosít, ahová a
programban jelenleg résztvev  személynek engedélyezi, hogy állandó lakcímet létesítsen.

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

Határid  : értelem szerint

2./ ÉRV. Zrt.-ben részesedés megszerzés

 Kómár Jánosné : Az új kormányrendelet alapján úgy m ködhet egy vízszolgáltató, hogy
önkormányzati tulajdonrésszel is kell rendelkeznie, ezért meg kellene vásárolnunk egy
részvényt.

Kulikné Bányász Erzsébet : Mennyibe kerül? És ha nem vásárolunk, akkor mi történik?



Kómár Jánosné : 28.000 Ft-ról beszélünk és ha nem vásárolunk részvényt, akkor nem lesz
szolgáltatásunk sem.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

189/2013. (IX.30.) számú határozat

az ÉRV. Zrt.-ben való részesedésr l

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy szándékát fejezi az
ÉRV. Észak-Magyarországi Regionális Vízm vek Zrt.-ben való részesedés megszerzésére
egy darab tagsági jogot megtestesít  „A” típusú részvény megvásárlásával a Magyar Nemzeti
Vagyonkezel  Zrt.-t l 10.000 Ft névértéken, 28.500 Ft vételáron.

2./ A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerz dés megkötésére.

3./ A Képvisel -testület a vételár fedezetét a költségvetésb l biztosítja.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

3./ M vel dési Ház tet szerkezetének karbantartása

 Kómár Jánosné : A M vel dési Ház tet szerkezetével kapcsolatban még nem kaptam meg a
javaslatot a felújításról, de azt az ígéretet kaptam, hogy jöv  hétre megcsinálják a
szakemberek a terveket. Mondtam, hogy csak nagyon takarékosan tudunk gazdálkodni, így
próbálják ezt figyelembe venni az ár kalkulálásánál. Az oldalsó rész cseréjér l van szó,
ahonnan már szedtünk le cserepeket és kiválogattuk azokat, de még mindig szükség lesz
gerendákra és tet lécekre. A kéményekkel is gondok vannak, azokat vagy le kell bontani vagy
teljesen fel kell újítani. Pontos költségvetést fognak készíteni és a Képvisel -testület elé
fogom terjeszteni.

Kulikné Bányász Erzsébet : Még annyit kérdeznék, hogy akik felmérték, azok valóban
szakemberek?

Kómár Jánosné : Igen, építész mérnök végzettséggel rendelkeznek.

4./ H sök terén elhelyezked  ingatlannal kapcsolatos észrevétel

 Kómár Jánosné : Egy nagyon érdekes dolog jutott a tudomásomra a H sök terén
elhelyezked  ingatlannal kapcsolatban, ami jelenleg Nemzeti Dohányboltként üzemel. A

sök tere teljes egészében önkormányzati tulajdon. Annak idején, amikor még
Takarékszövetkezet m ködött az épületben, az önkormányzat használati jogot adott a
területre, ahol az épület áll, úgy hogy a mindenkori tulajdonosnak addig, amíg az épület áll.
Most a Takarékszövetkezet értékesíteni kívánja az épületet 2.360.000 Ft-ért, de el vásárlási



joga van az Önkormányzatnak. Több lehet ségünk van: megvásárolhatjuk az ingatlant, vagy
lemondhatunk az el vásárlási jogról, vagy eladhatjuk a területet, de ahhoz meg kell osztatni,
ami elég sokba kerül.

 Cselovszki László : Szerintem úgy járunk a legjobban, ha most lemondunk az el vásárlási
jogról, de a terület a miénk marad. Lehet, hogy lesz annyi pénzünk valamikor, hogy esetleg
meg tudjuk vásárolni az épületet és hasznosítani is tudjuk.

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

190/2013. (IX.30.) számú határozat

az el vásárlási jog lemondásáról

1./ Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határozott, hogy a Szirák belterület
12 Hrsz.- ingatlan tekintetében, mint tulajdonos nem kíván élni az el vásárlási jogával.

2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat elkészítse és aláírja.

Határid  : azonnal

Felel s : Kómár Jánosné polgármester

5./ Pásztói Rend rkapitányság által szervezett fórum

 Kómár Jánosné : Tájékoztatni szeretném a Képvisel -testületet, hogy a Pásztói
Rend rkapitányság kijelölt minket - egy TÁMOP-os pályázat keretein belül - hogy az
áldozatsegítéssel kapcsolatban egy fórumot tartsanak a településen. Els sorban egyedülálló,
id s embereknek szól, akiket megpróbálnak felkészíteni arra, hogyha gyanúsan viselked
idegen emberrel van dolguk, akkor mit tegyenek. Ebben a pályázatban létezik egy úgy
nevezett jelz rendszer, amir l majd behatóan tudunk beszélni és arról is gondolkodnunk kell,
hogy kik kapják meg ezt a készüléket els sorban. Amint err l bármi el relépés van akkor
tájékoztatom a Képvisel -testületet. Csütörtökön 14 órakor lesz a fórum és azt szeretném
kérni, hogy a képvisel k közül, aki megteheti, az legyen jelen, lássa ez a falu, hogy minket
érdekel az, hogy mennyire van biztonságban az ember ezen a településen.

Mivel több napirend és hozzászólás nincs, a polgármester megköszönte a részvételt, a
rendkívüli ülést bezárta.

Szirák, 2013. szeptember 30.


